Kultur

VILL DU FÖLJA NOLLAN
HEM?

Nä...

Kalas
30/5 Gasque, D6
31/5 Gasque, H6
31/5 Grillfest i NOx
och HÄKSträdgården,
HÄKS
3/6
Gasque, Z6
(hihi, reds. anm.)

Tjipp!
Tack för en underbar vår! Det har
varit härligt att se att så många av er
tittat förbi i Stenhammarsalen för att
gå på spex. Nu är vårens föreställningar slut och vi har börjat ladda
för hösten. Om du får tråkigt någon
gång under sommaren är det bara
att tänka - om jag skulle ta och gå
på spex i höst - då blir du nog glad
igen. Höstens föreställningar spelas
på följande dagar och tider:
Nypremiére
12 sept 19.30
13 sept 18.00
19 sept 19.30
20 sept 18.00
26 sept 19.30
27 sept 18.00 (höstbusk) Biljettsläpp
1 september. Ha en trevlig sommar
/Spexet

Under Nollningen kommer MottagningsKommittén anordna en central
Trygghetsjour. ALLA studenter/
föreningar som är intresserade av att
ställa upp och hjälpa Nollan att på
ett säkert sätt komma hem, är välkomna att kontakta oss.
/MK

Sommarklubben på Chalmers
är tillbaka!!!

Kom och ha så trevligt att den inte
försvinner igen...
Pool, 3 Barer, 2 Dansgolv,
Artister, Utegrill, Restaurang
Missa inte Sommarklubbens premiär
den 6:e juni!
Tisdagar, Fredagar, och Lördagar
hela sommaren.
www.sommarklubben.se

MK
Sista anmälningsdagen för Förstadagen är den 23/5. Alla föreningar
och kommittéer som vill synas under
dagen måste anmäla sig innan dess!
/MK

H6-GASQUE
I samband med våran Teknisk Basårs
- sommarsittning den 31/5 arrar
H6, kanske läsårets sista gasque(?),
införsommar-gasque på kvällen
kl.23.00-03.00. Passa på att festa
loss med dina chalmerister en sista
gång innan sommaren! Inträde endast
30kr. H6 tackar alla sexmästerier för
en fantastisk vår med många roliga
kalas! Vi ses igen till hösten!!
/Mette PR-chef H6-03

Hej!
Vill informera om att HÄKS anordnar den årliga grillfesten i HÄKSträdgården den 31 maj kl 19.00.
Vi kommer att ha utepub och sälja
grillspett. Grillar kommer också att
finnas till förfogenhet för dem som
önskar ta med sig egen mat. Kommer
bli sjukt roligt och vi vill att just du
kommer! puss & kram
/HÄKS genom Hilda

MODULEN

Varde ljus!
Delta 2002 har nu ganska snabbt
börjat glida in i det förgångnas
mörker men önskar först tacka för sig
genom följande diktparti av Gustaf
Fröding:
Det var dans bort i vägen på lördagsnatten över ne bla bla bla bla
bla, Nu har Redax tröttnat på Delta,
har ni? Det går inte att få in hur
långa insändare som helst bla bla
bla betydelsen klar. Det är kärlek och

glädje, förutan dessa båda är livet ingenting alls.
När vi nu dansar ur tiden önskar vi gratulera våra påstigna efterföljare Delta 2003,
ni är minst lika bra som vi var! I samma

veva skulle vi så slutligen vilja rikta ett speciellt varmt tack till de som på ett eller annat sätt
förgyllt våra liv och vårt verksamhetsår på Chal-

mers. Tack DP02 för att ni är bästa DP någonsin. Tack
FestU, vi älskar er. Tack Svea för er gedigna ståndaktighet. Tack MLC; vi lyssnar och tycker om dig. Tack CCC
för både det ena och andra. Tack PU, tack D6, tack DnollK. Men
framförallt tack Chalmrest för ett smidigt, jämlikt samarbete.

Och tack Modulenredax för ert
enorma tålamod, reds. anm. Utan er
hade vi aldrig klarat det!
/Delta02 - Hackes gamla förkämpar

Tjopp!

Vi i FestU skulle vilja tacka alla
människor som har hjälpt oss under
året som gått. TACK!
/FestU

SEGLARKURS

...anordnas av Skeppsektionens Seglarsällskap. Fyra kvällar och en
heldag med utgångspunkt Långedrag. 2-5/6 samt 8/6. Intresserad?
Maila: ssss@mtek.chalmers.se eller
ring 0704 306536, 0739 969529.
/Emilia, SSSS

Undrar Du...

...var de roliga nolluppdragen har
tagit vägen? Undrar Du varför Göteborgarna bara roas av Emil och
Emilia då det är Cortège? Undrar Du
varför nollningen är kortare nu än
förr? Det undrar vi!ChS Marskalksämbete söker likasinnade! Svarar Du
”ja” på ovanstående frågor ska Du
kontakta oss på marskalk@chs...! Gå
gärna in på vår hemsida för mer
information: www.chs.chalmers.se/
~marskalk/
/Ämbetet (ChS Marskalksdito, reds. anm)

[04:23]<CyberLord> HALP HALP, någon behöver en kram
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VA!?! Bajsränna?

.

VOLVO MOTOR GRADERS

N

u kan man snart bo på Chalmers (hrm
även om detta säkerligen testats av
mången teknolog genom tiderna).
Kanonlösning på ett förvånansvär
stort problem. Det är faktisk
bättre att lägga lite modulhus
i det outnyttjade diket vid
SSPA-rännan än att lägga på
en våning på valfritt hus på
området, som någon föreslog
en gång. Men som med alla
goda idéer finns alltid några
hakar. Vad händer till exempel
med luften då vinden ligger på från
sisådär nord-nordväst? Inte luktar det

och lavendel
precis. G780B
Och man behöG730B,kamomill
G740B,
G746B,
ver ju aldrig oroa sig för att sitta ensam

hemma en fredag- eller lördagkväll.
Om inte Muhammed kan komma
till festen, kommer festen till
Muhammed, som det gamla
talesättet säger. Men det
kanske är ett billigt pris att
betala för möjligheten att gå
hem och ta en tupplur på frukostrasten. Vi ser med spänning fram emot resultatet.
Redax tackar och tar
sommarlov

M

odulenredaktionen tackar KL
eller KS eller vad ni nu
heter för det gågna verksamhetsåret och fyller
som vanligt ut Er spalt
med lite humor. En
skrapa från Redax!
Puss!

www.volvoce.com

